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- Information om vad som händer och sker i Lilla Edets kommun i november-december

Biblioteket informerar

Lilla Edets Bibliotek 0520-65 96 90

Nästa
kommuninfo

kommer

vecka 51!

Pepparkakshustävlingsdags!
Fram med kaveln, fantasi och 
julstämning!
Nu är det dags att skapa årets 
pepparkakshus.
Bidrag lämnas till Lilla Edets Bibliotek 
fram till den 11 december.

Tävlingen avgörs av en enväldig jury och 
vinnaren koras lördagen den 
13 december, kl 12.00, på biblioteket.

Välkommen med ditt tävlingsbidrag!

UTSTÄLLNINGAR:
20/11 Selma Lagerlöf: Berättelserna 
och livet. Vi fi rar Selma Lagerlöfs 150-års 
dag med affi sch- och bokutställning. 

V48-51 Tina Olsson, Lilla Edet, ställer ut 
tovade tomtar och änglar i våra montrar.

Under december och januari 
visas gamla bilder från Lilla Edet.

MUSIK:
Onsdag 3/12 kl 18.30 Adventskonsert 
med stämningsfull musik. 
Medverkande: Mikhail Wijesinghe m.fl .

Torsdag 11/12 kl 18.00 Gästas 
biblioteket av Lilla Edets Lucia! 

Varmt Välkomna!
Lilla Edets biblioteks öppettider: 
måndag – torsdag 11-19
fredag 11-16
lördag 11-14

Lödösefi lialens öppettider: 
måndag 14-19
tisdag 10-13 samt 17-19
torsdag 9-14

Tanken är att medborgarservice ska förenkla 
för dig som medborgare att få information och 
service i kommunala ärenden. Vi hjälper dig 
att fi nna det du söker eller lotsar dig till rätt 
person. Kan vi inte hjälpa dig med en gång så 
tar vi reda på svaret och återkommer.

Du kan besöka oss varje dag; måndag 
08.00-18 00, tisdag-fredag 08.00-16 00. 
Vi har inte lunchstängt. Du når oss på telefon 
0520-65 95 20.

Om du vill lämna post till Lilla Edets 
kommun efter stängningsdags fi nns det ett 
postfack utanför den nya huvudentrén.

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har 
nya lokaler i kommunhusets entréplan.
Arbetsförmedlingen har öppet för besök 
måndagar och torsdagar 10.00-12.00 samt 
13.00-16.00. Självservice alla dagar 
08.00-16.00.
Försäkringskassan tar endast emot bokade 
besök i sina lokaler. Vill du boka ett besök, 
ring Försäkringskassans kundtjänst: 
0771-524 524.

Medborgarservice

T I N G B E R G S S K O L A N

Vill du veta mer?

www.tingbergsskolan.se
0520 – 47 47 00 – utbildning.soder@lillaedet.se

SPRÅK - LITTERATUR - KULTUR

Vi välkomnar föräldrar och pedagoger i
Lilla Edets kommun till en visning av 

FRAMTIDENS KLASSRUM 
Interaktiva whiteboards med digital skrivyta

”Ett pedagogiskt IT-hjälpmedel som gör 
undervisningen mer spännande och lärorik”

Onsdagen den 3 december klockan 17.00 
OBS! Föranmälan till 0520 – 47 47 00

Är Du varslad eller känner att Ditt jobb är hotat?
Ta kontakt med studie-och yrkesvägledaren på Lärcentrum, Din kommunala vuxenutbildning.
tel.0520- 65 97 04 alt. 65 97 05, 65 97 07

Administrationen för Arbetscentrum och Lärcentrum 
fi nns i nya kommunhuset, Järnvägsgatan 12.

Besök utan tidsbokning till arbetsmarknadshandläggare, fl yktingsamordnare och studie-och 
yrkesvägledare måndagar 15 – 17.

För mer information ring 0520-65 97 05 eller 65 07 07.

ARBETSMARKNADSAVDELNINGEN Järnvägsgatan 12

Lilla Edets kommuns medborgarservice fi nns i det nya kommunhusets entré, 
Järnvägsgatan 12, Lilla Edet.


